
 

Profile  กลุม่เกษตรกร ประจำปี 2563 (ณ 31 ธันวาคม 2563) 
ข้อมูลทั่วไป   

1. ช่ือกลุ่มเกษตรกร  : ............................................................................................................................................................................. 
2. ประเภท : ............................................................................................................................................................................................ 
3. สถานะกลุม่เกษตรกร : ......................................................................................................................................................................... 
4. ทีต่ั้งสำนักงาน  :  เลขท่ี..................หมู่ที่...................ซอย...........................ถนน.......................................ตำบล................................... 

                      อำเภอ....................................จังหวัด...................................... 
5. ท้องที่ดำเนินงาน :  ตำบล ..............................................  อำเภอ ................................................ จังหวดั ........................................ 
6. หมายเลขโทรศัพท์ : ...........................................................................หมายเลขโทรสาร : .................................................................. 

7. E-mail Address :  ..................................................................Website URL :  ........................................................................ 
8. จดทะเบียนเมื่อวันท่ี : ............... เดือน.......................... พ.ศ. .........................   
        ทะเบียนเลขท่ี : ............................................................. 
9. วันสิ้นปีทางบัญชี วันท่ี : ............... เดือน..........................ของทุกปี 
10. จำนวนสมาชิก : เป็นชาย .................... ราย      เป็นหญิง ..........................  ราย      รวมสมาชิกทั้งสิ้น..............................ราย 

11. จำนวนหุ้น  .............................หุ้น   มูลค่าหุ้นละ  ...................บาท    จำนวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น...............................................บาท 

     ไม่มีจำนวนหุ้น เนื่องจาก       จดัตั้งใหม่ยังไม่มีการเก็บค่าหุ้นจากสมาชิก        หยุดดำเนินการ  
12. มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  :     (.....)  ผ่านเกณฑม์าตรฐาน    

(.....)  ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน     ในข้อที่  
              ข้อที่ 1         ข้อท่ี 2       ข้อที่ 3        ข้อท่ี 4          ข้อท่ี 5    

                (.....)  ไม่นำมาจัดมาตรฐาน  เนื่องจาก  
                       จัดตั้งใหม่ไม่ถึง 1 ปี                    หยุดดำเนินธุรกิจ                    เลิกระหว่างป ี
                           อยู่ระหว่างชำระบัญชี          ล้มลายโดยศาลสั่ง        หาข้อมูลไม่พบ 

13. คณะกรรมการด าเนินการ : 
13.1   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
13.2   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
13.3   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
13.4   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
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             13.5   ช่ือ.................................................  ตำแหน่ง...............................เลขประจำตัวประชาชน ............................................ 
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
13.6  ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
13.7   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ........................................... 
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
13.8   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
13.9   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
13.10 ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
13.11 ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
13.12 ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
13.13 ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
13.14 ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
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13.15 ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

รวมกรรมการชาย .................... ราย      รวมกรรมการหญิง ..........................  ราย 
กรณไีม่มีกรรมการ เนื่องจาก      จัดตั้งใหม่ยังไม่ได้ประชุมใหญ่        หยุดดำเนินการ      หยุดดำเนนิการเข้าสู่กระบวนการเลิก 

14. ช่ือผู้ตรวจสอบกิจการ :  
14.1 ช่ือ.........................................................................         โทรศัพท์..............................  E-mail.................................... 
14.2 ช่ือ.........................................................................         โทรศัพท์..............................  E-mail...................................... 
14.3 ช่ือ.........................................................................         โทรศัพท์..............................  E-mail..................................... 

15. ช่ือผู้จัดการ : ...................................................................       โทรศัพท์................................E-mail..................................... 
16. จำนวนเจ้าหน้าท่ีกลุ่มเกษตรกร  เป็นชาย .................... ราย      เป็นหญิง ..........................  ราย จำนวนทั้งสิ้น...............................ราย 

 

ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน 
1. ปัจจุบันวงเงินการดำเนินกิจการทีน่ายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดเห็นชอบ :  ................................................................บาท 

นายทะเบียนเห็นชอบเมื่อวันท่ี  : ...............  เดือน..........................  พ.ศ. ......................... 
2. งบดุล/งบกำไรขาดทุน  

 บาท 
 

2.1 งบดุล 

   2.1.1 ทรัพย์สิน 

 

......................................................... 

   2.1.2 หนี้สิน ....................................................... 
   2.1.3 ทุน (รวมกำไร(ขาดทุน)สทุธิ)         ทุนเป็นบวก       ทุนเป็นลบ ....................................................... 
2.2 งบกำไรขาดทุน        กำไรสุทธิ            (ขาดทุน)สุทธิ ...................................................... 

 

ไม่มีงบดลุ/งบกำไรขาดทุน เนื่องจาก       จัดตั้งใหม่ยังไม่เริ่มดำเนินการ        จัดตั้งใหม่อยู่ระหว่างปิดบัญชีครั้งแรก 
                                                   ตั้งแต่จัดตั้งมา ยังไมส่ามารถปิดบัญชไีด้              หยุดดำเนินการ 

3. ลูกหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์   
3.1 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร   จำนวน......................................................บาท 

3.2 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร   จำนวน......................................................บาท 

3.3 เงินทุนอ่ืน ๆ ของกรมส่งเสรมิสหกรณ ์  จำนวน......................................................บาท 

4. ลูกหนี้เงินกู้จากแหล่งอืน่ๆ    จำนวน......................................................บาท 
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ข้อมูลธุรกิจหลกั (กาเครื่องหมาย  √  หน้าข้อทีก่ลุ่มเกษตรกรทำธุรกิจ)  ปริมาณธุรกิจใหร้ายงาน ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสดุที่ตรงกับงบการเงิน 
1. (.....)   รับฝากเงิน ปริมาณธุรกิจ..................................บาท 

2. (.....)   ให้เงินกู้             ปริมาณธุรกิจ..................................บาท 

3. (.....)   รวบรวมผลผลิตสมาชิก    ปริมาณธุรกิจ..................................บาท 

ผลผลติหลักท่ีกลุ่มเกษตรกรรวบรวมจากสมาชิก 3 ลำดับ 

3.1  ผลผลติที่รวบรวมลำดับที่ 1 ................................. ปริมาณ ............................ตัน  มูลค่า.................................บาท 

3.2  ผลผลติที่รวบรวมลำดับที่ 2 ................................. ปริมาณ ............................ตัน  มูลค่า.................................บาท 

                  3.3  ผลผลิตที่รวบรวมลำดับที่ 3 ..................................ปริมาณ ............................ตัน มูลค่า.................................บาท 

4. (.....)   จัดหาสินค้ามาจำหน่าย    ปริมาณธุรกิจ..................................บาท  

                       ปัจจัยการผลิต          สินค้าอุปโภคบริโภค           จำหน่ายน้ำมนั          อื่น ๆ …………………… 

5. (.....)    แปรรูปผลติผล   ปริมาณธุรกิจ..................................บาท 
ผลิตผล/ผลติภณัฑ์หลักท่ีกลุ่มเกษตรกรแปรรูป 3 ลำดับ   
5.1  ช่ือผลิตผลที่แปรรูปลำดับที่ 1 ......................................................    
5.2  ช่ือผลิตผลที่แปรรูปลำดับที่ 2 .....................................................  
5.3. ช่ือผลิตผลที่แปรรูปลำดับที่ 3.......................................................   

  6. ธุรกิจบริการ      ปริมาณธรุกิจ................................................บาท               

ข้อมูลทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
1. อสังหาริมทรัพย์ (เช่น โรงสี , ฉาง, ลานตาก, ฯลฯ) 

ที ่ ชนิด จำนวน ขนาด กำลังการผลิต ใช้/ไม่ใช้ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 
……………………………
….………………………. 
………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
……………………………
……………………………. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

................................. 

.................................. 

. .................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

................................ 

.................................. 

.................................. 

..................................

..................................

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 
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ข้อมูลสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 
สมาชิกทั้งหมดที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร (ไม่นับซ้ำ) จำนวน...........................  ราย (สมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจท้ังหมด ต้องไม่มากกว่า สมาชิกท้ังหมด) 
         1. จำนวนสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจรบัฝากเงิน  ..................................    ราย 
 2. จำนวนสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจสนิเช่ือ .........................................   ราย 
 3. จำนวนสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจจดัหาสินคา้มาจำหนา่ย .........................................   ราย 
 4. จำนวนสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจแปรรูป .........................................   ราย 
 5. จำนวนสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจรวบรวม .........................................   ราย 
 6. จำนวนสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจบริการ .........................................   ราย 
      ไม่มีสมาชิกที่ร่วมทำธุรกจิกับกลุ่มเกษตรกร เนื่องจาก      จัดตัง้ใหม่ยังไม่เริ่มดำเนินการ        หยุดดำเนินการ        
                                                                           อยู่ระหว่างเลิกกลุ่มเกษตรกร         ไม่มีปริมาณธรุกิจ 
(สมาชิกสามารถร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร ได้มากว่า 1 รายการ ดังนั้น จำนวนสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจแต่ละรายการ (1-6) จะต้องไมม่ากกว่าสมาชิก
ทั้งหมดที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร  ตัวอย่างเช่น นาย ก รับฝากเงิน และกู้เงิน  นาย ข รับฝากเงิน อย่างเดียว  การบันทึกข้อมูลเปน็ สมาชิก
ทั้งหมดที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 ราย  โดย จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกจิรับฝากเงิน  2   ราย   จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจสินเช่ือ 
1  ราย เป็นต้น) 
 

รางวัลเกียรติยศล่าสุด 
 (.....) กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ    ประจำปี ………….……… 

 (.....) กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค    ประจำป ี………………… 
 

 การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล (โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด) 
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกลุ่มเกษตรกรก่อนบันทึกเข้าสู่ระบบ 

  หน่วยท่ีจัดเก็บข้อมลู กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ .......... 
  หน่วยงานท่ีบันทึกข้อมูล  (.....) ฝ่ายบริหารทั่วไป    (.....) กลุ่มจัดตั้งและส่งเสรมิสหกรณ ์ (.....) กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ที่....... 

การตรวจสอบความถูกต้อง   (.....) ตรวจสอบแล้ว      
(.....) ยังไม่ตรวจสอบโดยดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2563 

      

ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ของการบันทึกข้อมูลโปรไฟล์ เนื่องจากหากข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การนำข้อมูลไปใช้เกิดความ
ผิดพลาด  มีผลกระทบต่อกลุม่เกษตรกรโดยตรง เช่น กรณีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน  ไม่ถูกตอ้ง ทำให้ สถาบันการเงินท่ีกลุ่มเกษตรกร
ไปติดต่อธุรกรรมการเงิน และสถาบันดังกล่าวเข้ามาดูข้อมลู และนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาที่จะอนุมตัิ หรือไม่อนุมัต ิ
ในการทำธุรกรรมกับกลุม่เกษตรกรนั้นๆ   

 
 

เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิสหกรณ ์
ผู้รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์นี ้

 
ลงช่ือ........................................... 

 

ช่ือ................................................. 
 

ตำแหน่ง........................................ 
 

วันท่ี ............................................ 
 

ผู้บันทึกข้อมูล 

 
ลงช่ือ..................................... 

 

ช่ือ.............................................. 
 

 ตำแหน่ง.................................... 
 

วันท่ี ............................................ 

 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์........... 
 
 

ลงช่ือ........................................... 
 

ช่ือ................................................. 
 

ตำแหน่ง........................................ 
 

วันท่ี ............................................... 
 

หัวหน้าผู้บันทึกข้อมูล 

 
ลงช่ือ......................................... 

 

ช่ือ................................................ 
 

ตำแหน่ง....................................... 
 

วันท่ี .......................................... 

 


